NIEUWSBRIEF
Stal de Worp
locatie Herfte
Uitgave 18
April 2020 week 17
In deze nieuwsbrief:
Week 17
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

De schapen
Een prachtig gezicht zo die schapen met hun lammeren, maar . . . wat eten ze veel. Door
de droogte en het gebrek aan weiland is het weer even zoeken naar geschikte plekjes op
het terrein. Zo staan ze in een veldje met madeliefjes en een paar dagen later is het gras
al weer op. En de madeliefjes ook. Dan maar weer op zoek naar een nieuw stukje gras.
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Vragen, opmerkingen of
suggesties over de nieuwsbrief
zijn altijd welkom. Stuur een
mail naar Annelies Jansen
a.jansen@ambelt.nl
Weer heerlijk grazen achter het huis van Cor van Beesten.

Samen werken aan jouw toekomst

de Ambelt Stal de Worp Quiz

Agapornis

De winnaars van de Quiz Stal de Worp, Linda Scheppink
en Demyan Brouwer, hebben deze week hun prijs in
ontvangst genomen. Van harte gefeliciteerd Toppers!

.

De cavia’s

Een tijdje terug kregen we deze mooie Agapornis. Een
dwergpapegaai, waarbij vermeld werd dat het een
mannetje was. De afgelopen maanden hebben we nog
uitgekeken naar een geschikt vrouwtje, maar niet echt
iets gevonden. Dat is maar goed ook, want deze week lag
er ineens een . . .

Dat noemen ze nou een verrassingsei! We gaan nu dus
maar op zoek naar een geschikt mannetje.
Bijna rond. Hoe lang nog?

De ganzen
Met dit warme weer vinden de ganzen een schoon bad
ook wel lekker!

De geiten
Deze geit staat op het punt van bevallen. We hopen een
dezer dagen nog.

Daarna nog één geit die moet bevallen en dat zal ergens
eind mei gaan gebeuren.

2

Hooi

Pannenkoeken

Voorlopig kunnen we weer even vooruit. Afgelopen
donderdag werden 130 balen hooi gebracht. Aangezien
de trekker niet helemaal bij de opslag kon komen,
moesten de balen met behulp van kruiwagens verplaatst
worden.

Dan is het toch wel fijn dat er nog een paar leerlingen op
school zijn. Vele handen maken immers licht werk.
De laatste dag voor de vakantie leek het ons wel leuk en
gezellig om pannenkoeken te gaan bakken en eten. Niet
alleen voor de leerlingen, maar ook voor alle mensen die
op het Ambelt terrein aanwezig waren.

Mooi om te zien dat Linde ook werkelijk nergens te
beroerd voor is en letterlijk de handen uit de mouwen
steekt! Topper! Daar word je wel moe van!
Zo kan het dus gebeuren dat ineens vanuit allerlei gebouwen collega’s met of zonder kinderen zich komen melden
voor een pannenkoek. Al met al een geslaagde activiteit!

Zelfs meneer Hogendijk kwam op de geur af! En dat
allemaal keurig op anderhalve meter afstand!
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De groentetuin
Eieren
In de groentetuin komen de aardappelen al boven. We
hebben gekozen voor een vroege soort, Anaïs, zodat we
voor de zomervakantie al kunnen oogsten. Deze week
hebben we ze aangeaard tegen de late lentevorst.

Dagelijks hebben we verse eieren te koop. Bent u in de
buurt en u wilt eieren kopen? Kom even aan. Misschien
hebben we nog een doosje voor u.
We zijn dagelijks van 09.30 – 10.30 uur op de boerderij te
vinden. Mocht u lege eier-dozen hebben . . . wij houden
ons aanbevolen.

Djena en Gerrit
Corona en 1,5 meter afstand of geen Corona. Voor Djena
en Gerrit maakt het niets uit. Ze spelen als vanouds met
elkaar!

Jonge valkparkieten

De jonge valkparkieten zijn deze week uitgevlogen en
scharrelen nu wat op de grond. Er zijn ook vier jonge
kanaries uitgevlogen. Het wordt weer druk in de volière!

Meivakantie
De komende twee weken hebben we meivakantie en
zullen we geen Nieuwsbrief uitbrengen. Wij wensen u
een hele fijne vakantie, houdt afstand en blijf gezond!

Donateur worden?
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u ons
ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. (te vinden op
www.ambelt.nl)
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van harte
welkom en zal zeer goed besteed worden.
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan www.ambelt.nl
(locaties, kies: Herfte, Herfterlaan 39 Zwolle)

Stal de Worp
de Ambelt Locatie Herfte
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
038 453 20 74
info@ambelt.nl
www.ambelt.nl

Meer nieuws…
Meer nieuws over de Ambelt vindt u op onze
website www.ambelt.nl. U kunt ons ook volgen
op Twitter via @ambelt.
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